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“A casa do Técnico de Segurança será bem cuidada em 2015”
Presidente do SINTEST-MG aponta novidades para o novo ano

E

m 2014, tivemos muitas dificuldades na
preparação do SINTEST-MG para o novo ano.
Visamos conduzir um sindicato forte, representativo e
diferenciado, porque a categoria é diferenciada. Para
isso, em 2015 estamos preparando várias ações no
intuito de mostrar para o Técnico de Segurança do
Trabalho que a casa dele será bem cuidada.
Existem algumas correções que precisamos fazer. A
primeira delas diz respeito à formação dos técnicos. A
maioria das escolas de Minas Gerais coloca
profissionais no mercado de trabalho sem as mínimas
condições de atender às exigências das empresas.
Essa é uma correção que só pode ser solucionada
através da criação do nosso Conselho Federal, mas, o
sindicato, por meio de denúncias e por meio da
formação e especialização do profissional, tentará
minimizar esse impacto.

categoria. O técnico de segurança do trabalho de
Minas Gerais não está ganhando conforme as
exigências que lhes são feitas pelo patronato. As
empresas querem um profissional altamente
qualificado, mas, em contrapartida, querem pagar um
salário muito baixo pela ação que o técnico
desenvolve. Então, esta é outra questão que
precisamos corrigir também.
Precisamos fazer com que essa nova geração, que
entra no mercado agora, tenha uma consciência
política, sindical e técnica.
Então, em 2015, esperamos fazer essas correções
para que o ano de 2016 seja focado apenas na
manutenção das ações e não em correções, como foi
ao longo desses 26 anos de existência.
Cláudio Ferreira dos Santos
Presidente do SINTEST-MG

A segunda questão é com relação ao piso salarial da

SINTEST-MG propõe visitas às Escolas Técnicas de formação em
Segurança do Trabalho

C

omo parte do Planejamento Estratégico para o
ano de 2015, o SINTEST-MG propõe estreitar o
relacionamento do sindicato com estudantes do curso
técnico em segurança do trabalho. Os diretores farão
seminários nas escola que tiverem interesse em
realizar um bate-papo.
A proposta é delinear os caminhos que os formandos
do curso técnico em segurança do trabalho terão que
enfrentar após sua formação e mostrar a realidade do
mercado de trabalho: oportunidades, piso salarial e
aperfeiçoamento na área.

As escolas técnicas interessadas
poderão entrar em contato para o
agendamento de visitas do SINTESTMG no local pelo e-mail
contato@sintestmg.org.br.
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SINTEST-MG assina Convenção Coletiva com a Fecomércio e
Indústrias Extrativas

O

SINTEST-MG assinou no dia 13 de janeiro a
Convenção Coletiva de Trabalho pelo reajuste
salarial dos técnicos de segurança do trabalho que
atuam nas indústrias extrativas. Ficou garantida a
correção salarial para um índice de 7% (acima do
INPC do ano passado), que deverá incidir sobre os
salários vigentes em 1º de agosto de 2014.
Profissionais que tenham sido admitidos após 1º de
agosto de 2014 receberão um reajuste proporcional
aos meses trabalhados.

Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Ficou
garantido um índice de aumento de 6,23%, que incide
sobre os salários de janeiro de 2014.
“Precisávamos de um acordo para a categoria,
mesmo estando abaixo daquilo que esperávamos.
Vamos nos empenhar para que no próximo ano a
categoria seja mais valorizada e tenha salários
condizentes com a responsabilidade da sua função”,
declarou o presidente do SINTEST-MG, Cláudio
Ferreira dos Santos.

O SINTEST-MG também assinou a Convenção
Coletiva dos trabalhadores do Comércio de Bens,

O PERÍODO DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ESTÁ
CHEGANDO. FIQUE ATENTO SOBRE O PAGAMENTO CORRETO DO
IMPOSTO!

A

Contribuição Sindical é o imposto recolhido
compulsoriamente pelas empresas de cada
categoria econômica, que independe da participação
do empregado em sindicatos ou associações,
conforme os artigos 578 a 591 da CLT.
O imposto é repassado anualmente aos sindicatos,
federações, confederações, centrais sindicais e à
Conta Especial Emprego e Salário, do Ministério do
Trabalho. Os valores recolhidos têm o objetivo de
custear os trabalhos dos sindicatos que representam
as diversas categorias econômicas. Este imposto é
descontado diretamente na folha de pagamento de
cada empregado e tem o valor de um dia normal
trabalhado.
O SINTEST-MG constata que as empresas vêm
repassando a Contribuição Sindical dos profissionais
técnicos de segurança para os sindicatos
preponderantes de outras classes de trabalhadores.
O imposto sindical dos técnicos de segurança do
trabalho deve ser repassado ao SINDICATO DOS

TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, que representa a
classe.
O pagamento indevido não exime a empresa da
obrigação do repasse dos recursos ao SINTEST-MG,
tornando a empresa inadimplente.
O sindicato vem promovendo ações judiciais para
receber a contribuição sindical não recolhida,
exigindo o pagamento dos últimos cinco anos das
empresas que não efetuaram o prestação do imposto,
como previsto em lei.
Caso o empregador tenha interesse em regularizar o
pagamento da contribuição sindical dos Técnicos de
Segurança do Trabalho que nela atuam, basta entrar
em contato com o SINTEST-MG para que seja
enviado o boleto de pagamento da contribuição, ou
para que seja feita a negociação dos pagamentos dos
anos inadimplentes.
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ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DE CURTA
DURAÇÃO DO SINTEST-MG

A

diretoria do SINTEST-MG, comprometida com a
formação continuada dos técnicos de segurança
do trabalho do Estado, abre as inscrições para os
cursos de aperfeiçoamento, que fazem parte do
projeto Escola de Formação.
O SINTEST-MG oferece mais uma fonte de
informação que irá somar-se à formação acadêmica
em saúde e segurança no trabalho. Esta é uma
oportunidade para a troca de experiências entre
profissionais reconhecidos do mercado mineiro e
demais profissionais e estudantes da área.
“Queremos estimular o aprendizado, apoiando o
processo de troca de experiências, preocupações,
ideias e soluções desenvolvidas, lições aprendidas no
dia a dia e o conhecimento presente em cada
empresa”.
“Estamos abrindo uma oportunidade para o
compartilhamento das práticas que auxiliem o
aprofundamento do conhecimento em determinadas
Normas Regulamentadoras, nessa interação contínua
entre os profissionais”, afirma o diretor Renato

Santos, responsável pela organização da Escola de
Formação do SINTEST-MG.
A Escola de Formação tem o apoio da Associação
Brasileira dos Técnicos em Segurança do Trabalho
(ABRATEST) e do colégio Carrier.

Norma aos Sábados
A Escola de Formação do SINTEST-MG tem início
com a oferta de cursos de curta duração (6 horas).
Esses cursos não irão habilitar o técnico, mas irão
inserir os profissionais e estudantes interessados na
ampla realidade de cada setor da saúde e segurança
de trabalhadores.
Os cursos são parte do programa Norma aos
Sábados, que dá início ao projeto Escola de
Formação do sindicato . A cada quinze dias, aos
sábados, um profissional experiente irá comandar os
debates sobre uma Norma Regulamentadora
específica.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DOS CURSOS
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NOVO SITE DO SINTEST-MG VAI AO AR NAS PRÓXIMAS
SEMANAS

O

novo site do SINTEST-MG será publicado já nas próximas semanas. Investimos em uma
plataforma mais dinâmica, que permite a comunicação mais eficaz com nossos associados e
demais técnicos de segurança interessados em informação de qualidade.
A homepage possibilita o acesso mais rápido e descomplicado das informações, além de conter a
inserção de diversas mídias, como vídeos, fotos e diversos materiais para pesquisa sobre saúde e
segurança no trabalho.

Veja o layout do novo site do SINTEST-MG!
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VEJA O QUE É PRECISO PARA SER UM FILIADO DO SINTEST/MG
Documentos (Cópia e original)
TST ATIVO
- RG
- CPF
- 1 (uma) Foto 3x4
- Comprovante de residência (atualizado último
mês)
- Registro Profissional (carteira ou da CTPS)

TST APOSENTADO
- RG
- CPF
- 1 (uma) Foto 3x4
- Registro Profissional (carteira ou da CTPS)
- Carta de Concessão do INSS.

- Desconto mensal direto na folha de
pagamento
- Salário de até R$ 2 mil— desconto
de 1,5% do salário mínimo — R$10,86
- Salário entre R$ 2 mil e R$ 3 mil—
desconto de 2% do salário mínimo —
R$14,48
- Salário acima de R$ 3 mil— desconto
de 2,5% do salário mínimo — R$18,10

- Carteira de Trabalho (registro de empregado) folha de rosto + último contrato de trabalho +
folha em branco

- Possibilidade de pagamento à vista
da anuidade no valor de R$120,00

Veja as opções de pagamento da contribuição
associativa:
1) Pagar a anuidade no boleto, no valor de R$120,00
(valor com desconto);
2) Pagar a anuidade com cartão de crédito em 2
vezes, sem juros (R$120,00 com desconto);
3) Desconto em folha de pagamento da
mensalidade, de acordo com sua renda (sem
desconto):;
4) Depósito em conta corrente do valor integral
correspondente à anuidade (R$ 120,00), ou
pagamento mensal, de acordo com seu salário, em
12 parcelas, sem desconto. Veja os bancos para
depósito:
Banco Mercantil:
Agência : 0324
Conta Corrente:02015273-6

Valores

Dada a importância de sua participação como associado
e atuação nas ações do SINTEST-MG, é necessária sua
filiação para que todos saibam que esta FORTALECE a
nossa categoria e, consequentemente, TRAZ MAIS
BENEFÍCIOS aos Técnicos de Segurança do Trabalho
no Estado de Minas Gerais.
É você quem nos fortalece em Acordos e Convenções
Coletivas de Trabalho perante o patronato, nas
negociações pelo piso salarial mínimo e na busca de
outros benefícios, vantagens e demais assuntos. É por
meio da sua filiação que poderemos discutir as melhorias
da nossa categoria, aprovar a nossa pauta de
reivindicações e outros assuntos que regulam a nossa
profissão.
Então, o SINTEST-MG É VOCÊ e não o CONTRÁRIO!
Juntos, faremos uma INSTITUIÇÃO FORTE!
Vamos discutir e buscar o fortalecimento da nossa
profissão.

Cláudio Ferreira dos Santos
Presidente do SINTEST-MG

Caixa Econômica Federal:
Agência: 0935
Conta Corrente: 1577-4
Operador:003

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA SABER MAIS SOBRE A FILIAÇÃO!
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